
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

KANGO, spol. s r.o., ako obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o 
predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 
„Skladovacia hala - rozšírenie“ 

 

1. Identifikácia obstarávateľa 

Obstarávateľ v zmysle § 8  ZVO:  
Názov obstarávateľa:  KANGO, spol. s r.o. 

Sídlo:    Hlavná 45, 925 05 Vozokany 

Štatutárny zástupca:   Karol Cződör 

IČO:       36233170    

DIČ:           2020193725 

IČ DPH:     SK2020193725 

Tel.:           +421 905742359 

E-mail:   czodor@kango.sk  

Internetová stránka:  http://kango.sk/  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: KANGO, spol. s r.o., Hlavná 45, 925 05 Vozokany 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Karol Cződör 

4. Predmet obstarávania: 
Predmet a názov zákazky: Skladovacia hala - rozšírenie 
Stručný opis zákazky:  
Predmetom zákazky je rozšírenie skladovacej haly spoločnosti KANGO, spol. s r.o. V rámci zákazky 
budú vykonané stavebné práce na vybetónovaní parapetu po obvode prístavby, opláštenie 
a zakrývanie strechy celej skladovacej haly sendvičovými panelmi, dodávka a montáž výplní otvorov, 
a iné bežné stavebné práce. Oceľová konštrukcia prístavby je vybudovaná, nie je predmetom 
zákazky. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude 
uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh 
zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe výzvy, vo výkresovej a textovej časti 
projektovej dokumentácie a vo výkaze výmer. 
 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku s 
ekvivalentným riešením. 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:  133 205,11 EUR bez DPH 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Kango spol. s.r.o. Hlavná  45 Vozokany  
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

do 3 mesiacov po odovzdaní staveniska 
10. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program  

11. Lehota na predloženie ponuky: 31.03.2020 do 10:00 hod. 

12. Spôsob predloženia ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť formou elektronickej pošty na adresu: csomorova@kango.sk  

Pri predložení ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný 
(najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. Do 
predmetu správy žiadame uviesť: Cenová ponuka – „Skladová hala“. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu bez DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4. resp. 6 tejto výzvy. 

14. Podmienky účasti: 
Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.  
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 
• doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto 

skutočnosť si overí obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  
• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť 
si overí obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že 
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 
hodnotená. 

 

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: 
Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom, alebo 
českom jazyku. 
Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka 
predkladá. 

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa výkazu výmer. Cenu zákazky 
požadujeme vypracovať len podľa prílohy (Výkaz výmer) a presne v takom zložení. 

• dokumenty uvedené v bode 14. Podmienky účasti 

16. Otváranie ponúk: 31.03.2020, 10:30 hod, Kango spol. s.r.o. Hlavná  45, Vozokany  
17. Postup pri otváraní ponúk:  

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu a 
opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, otváranie ponúk 
je neverejné. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 30.11.2020  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
Karol Cződör, tel,: +421 905742359, e-mail: czodor@kango.sk 
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20. Ďalšie informácie obstarávateľa: 
 

Obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, overovania 
súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 
osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a právnymi aktmi EÚ. 
 

Obstarávateľ predpokladá, že predmet zákazky bude spolufinancovaný z vlastných prostriedkov a 
nenávratného finančného príspevku. Plnenie zmluvy je podmienené získaním nenávratného 
finančného príspevku. 
 

Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 
S úctou,  
 
Vo Vozokanoch, 19.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 
Karol Cződör  

konateľ spoločnosti 
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Prílohy:  
 
Projektová dokumentácia, výkaz výmer a  časti výzvy na predkladanie ponuky, ktoré majú byť súčasťou 
ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, sú v prílohe výzvy v 
editovateľnej podobe podľa nižšieho znázornenia: 
 

 

Prílohy 

























Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

Skladovacia hala – rozšírenie



[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 19.03.2020,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 



		V ........................., dňa ...............

		.............................................................

meno a priezvisko, funkcia

podpis[footnoteRef:1]1 [1: 1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
] 
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Rekapitulácia stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0																																						False		False		{215c85f2-777c-4b25-92fe-14a15ed11ab9}

																																																																																																																																														0,001		20

																																																																																																																																														0,001		20

								REKAPITULÁCIA STAVBY																																																																																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																				0,001

								Kód:																																																																																																																																						0,001

								Stavba:														Skladovacia hala - rozšírenie																																																																																																																								0,001

								JKSO:																																																																		KS:																																																																				0,001

								Miesto:														Vozokany  č. parc. 116/5,118/3,118/4																																																				Dátum:																																																																				0,001

																																																																																																																																														0,001

								Objednávateľ:																																																																		IČO:						36233170																																																														0,001

										Kango spol. s.r.o. Hlavná  45 Vozokany 																																																																IČ DPH:						SK2020193725																																																														0,001

																																																																																																																																														0,001

								Zhotoviteľ:																																																																		IČO:																																																																				0,001

																																																																										IČ DPH:																																																																				0,001

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČO:						50316788																																																														False

										Kováč Architects s.r.o.																																																																IČ DPH:						SK2120271505																																																														True

																																																																																																																																														0,01

								Spracovateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,01

										 																																																																IČ DPH:																																																																				False



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sadzba dane																						Základ dane																												Výška dane

								DPH				základná												20.00%																						0.00																												0.00

												znížená												20.00%																						0.00																												0.00

												zákl. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												zníž. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								EUR																										0.00



























								Projektant																																																												Spracovateľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







								Objednávateľ																																																												Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







						REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



						Kód:																		0

						Stavba:																		Skladovacia hala - rozšírenie



						Miesto:																		Vozokany  č. parc. 116/5,118/3,118/4																																														Dátum:								



						Objednávateľ:																		Kango spol. s.r.o. Hlavná  45 Vozokany 																																														Projektant:								Kováč Architects s.r.o.												Informatívne údaje z listov zákaziek

						Zhotoviteľ:																																																																Spracovateľ:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [EUR]														Cena s DPH [EUR]						Typ				z toho Ostat.
náklady [EUR]		DPH [EUR]		Normohodiny [h]		DPH základná [EUR]		DPH znížená [EUR]		DPH základná prenesená
[EUR]		DPH znížená prenesená
[EUR]		Základňa
DPH základná		Základňa
DPH znížená		Základňa
DPH zákl. prenesená		Základňa
DPH zníž. prenesená		Základňa
DPH nulová



						Náklady z rozpočtov																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		2,490.31493		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{215c85f2-777c-4b25-92fe-14a15ed11ab9}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						SO-01												Skladovacia hala - rozšírenie																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		2,490.31493		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{5845dff7-7a6e-4e2c-a721-0047bfe270f7}		{215c85f2-777c-4b25-92fe-14a15ed11ab9}																														0
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SO-01 - Skladovacia ha...

																																																																																												{5845dff7-7a6e-4e2c-a721-0047bfe270f7}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Skladovacia hala - rozšírenie

								Objekt:

										SO-01 - Skladovacia hala - rozšírenie



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				Vozokany  č. parc. 116/5,118/3,118/4						Dátum:		



								Objednávateľ:										IČO:		36233170

										Kango spol. s.r.o. Hlavná  45 Vozokany 								IČ DPH:		SK2020193725



								Zhotoviteľ:										IČO:		

																		IČ DPH:		



								Projektant:										IČO:		50316788

										Kováč Architects s.r.o.								IČ DPH:		SK2120271505



								Spracovateľ:										IČO:		

										 								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00





















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Skladovacia hala - rozšírenie

						Objekt:

										SO-01 - Skladovacia hala - rozšírenie



						Miesto:						Vozokany  č. parc. 116/5,118/3,118/4						Dátum:		



						Objednávateľ:						Kango spol. s.r.o. Hlavná  45 Vozokany 						Projektant:		Kováč Architects s.r.o.

						Zhotoviteľ:												Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie												0.00

								    4 - Vodorovné konštrukcie												0.00

								    5 - Komunikácie												0.00

								    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												0.00

								    764 - Konštrukcie klampiarske												0.00

								    766 - Konštrukcie stolárske   												0.00

								    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   												0.00

								    783 - Nátery   												0.00

								    784 - Maľby												0.00

								OST - Ostatné												0.00













						ROZPOČET



						Stavba:

										Skladovacia hala - rozšírenie

						Objekt:

										SO-01 - Skladovacia hala - rozšírenie



						Miesto:						Vozokany  č. parc. 116/5,118/3,118/4						Dátum:		



						Objednávateľ:						Kango spol. s.r.o. Hlavná  45 Vozokany 						Projektant:		Kováč Architects s.r.o.

						Zhotoviteľ:												Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												2,490.31493				140.92217				27.73800																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.000												877.43198				111.12969				27.73800																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		3		Zvislé a kompletné konštrukcie								0.000												127.06088				60.14178				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		311351105		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysné priame alebo zalomené nadzákladových múrov nosných, výplňových, obkladových, pôjdových, štítových, poprsných, vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier obojstranné za každú stranu zhotovenie-dielce		m2		47.530				0.000								znížená		0.44335		21.07243		0.00154		0.07320		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-2084824197

						2		K		311351106		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysné priame alebo zalomené nadzákladových múrov nosných, výplňových, obkladových, pôjdových, štítových, poprsných, vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier obojstranné za každú stranu odstránenie-dielce		m2		47.530				0.000								znížená		0.30845		14.66063		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1330099899

						3		K		311361931		Zhotovenie výstuže múrov nadzákladových múrov nosných, výplňových, obkladových, pôjdových, štítových, poprsných, zvislých alebo odklonených od kolmice, rovných alebo oblých, zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných a KARI sietí		t		0.320				0.000								znížená		15.15033		4.84811		0.00374		0.00120		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1631444638

						4		M		313110006400		Sieť KARI akosť BSt 500M KY 49 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm		m2		88.270				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00790		0.69733		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2012420146

						5		K		311311915		Betón nadzákladových múrov, bez ohľadu na funkčnosť, prostý tr.C 20/25		m3		16.867				0.000								znížená		1.02979		17.36947		2.21191		37.30829		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		233904768

						6		K		311235015		Murivo nosné (m3) z tehál pálených TermoBRIK TD brúsených na pero a drážku kontaktne na lepiacu maltu 300x240x249 P 12		m3		25.687				0.000								znížená		2.41032		61.91389		0.75290		19.33974		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1048370676

						7		K		331351101		Debnenie hranatých stĺpov (pilierov), rámových stojok, ťahadiel alebo vzpier zvislých alebo šikmých (odklonených) výšky do 4 m vrátane vzoprenia, prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce		m2		8.760				0.000								znížená		0.43544		3.81445		0.00055		0.00482		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1584801331

						8		K		331351102		Debnenie hranatých stĺpov (pilierov), rámových stojok, ťahadiel alebo vzpier zvislých alebo šikmých (odklonených) výšky do 4 m vrátane vzoprenia, prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce		m2		8.760				0.000								znížená		0.23600		2.06736		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1499567050

						9		K		330311712		Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 20/25		m3		1.183				0.000								znížená		1.11120		1.31455		2.29688		2.71721		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		68052778

								D		4		Vodorovné konštrukcie								0.000												28.35473				9.44853				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						10		K		417351115		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		m2		14.400				0.000								znížená		0.48230		6.94512		0.00341		0.04910		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		827043011

						11		K		417351116		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		m2		14.400				0.000								znížená		0.23900		3.44160		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1930159442

						12		K		417361821		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505		t		0.291				0.000								znížená		35.61863		10.36502		1.01660		0.29583		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		552580214

						13		K		417391151		Montáž obkladu betónových konštrukcií (stužujúcich vencov, prekladov a pod.) vykonávaný súčasne s betónovaním, vložením do debnenia extrudovaným polystyrénom XPS		m2		6.900				0.000								znížená		0.20015		1.38104		0.00015		0.00104		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		964255827

						14		M		283750000500		Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER		m2		7.245				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00090		0.00652		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		120826023

						15		K		417321414		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.C 20/25		m3		3.960				0.000								znížená		1.57120		6.22195		2.29698		9.09604		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1861771687

								D		5		Komunikácie								0.000												216.08128				27.73800				27.73800																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						16		K		113106121		Rozoberanie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikácií pre peších s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár z bet.,kam.dlaždíc,dosiek,tvaroviek -0,138 t		m2		201.000				0.000								znížená		0.15100		30.35100		0.00000		0.00000		0.13800		27.73800																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1823033706

						17		K		596911244		Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií, so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 50 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 100 mm, plochy do 300 m2		m2		201.000				0.000								znížená		0.82042		164.90442		0.13800		27.73800		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		786276704

						18		K		998223011		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu		t		52.992				0.000								znížená		0.39300		20.82586		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-469945321

								D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0.000												134.81093				5.30750				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						19		K		612465115		Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT penetračný náter BetonKontakt		m2		8.200				0.000								znížená		0.05208		0.42706		0.00040		0.00328		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-2142819910

						20		K		612465131		Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová, strojné nanášanie MPI 25, hr. 10 mm		m2		85.621				0.000								znížená		0.31985		27.38588		0.01470		1.25863		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		84864963

						21		K		612465136		Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie MVR Uni, hr. 10 mm		m2		85.621				0.000								znížená		0.38975		33.37078		0.01470		1.25863		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1269426684

						22		K		622466110		Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT cementový Prednástrek, strojné nanášanie		m2		85.621				0.000								znížená		0.34751		29.75415		0.00735		0.62931		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-761437354

						23		K		622466203		Vonkajšia omietka stien BAUMIT vápennocementová, strojné nanášanie MPA 35 L, ľahká, hr. 20 mm		m2		85.621				0.000								znížená		0.51241		43.87306		0.02520		2.15765		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1498403249

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie   								0.000												37.95000				8.49388				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						24		K		941941031		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2		165.000				0.000								znížená		0.13200		21.78000		0.02572		4.24380		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1425876722

						25		K		941941191		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2		165.000				0.000								znížená		0.00600		0.99000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		603435549

						26		K		941941831		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m		m2		165.000				0.000								znížená		0.09200		15.18000		0.02572		4.24380		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		222593051

						27		K		962052211		Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t		m3		1.231				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-65467827

						28		K		762711820		Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 120-224 cm2,  -0.01000t		m		722.288				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1889320234

						29		K		764351810		Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00347t		m		103.180				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1900611883

						30		K		764451804		Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm,  -0,00418t		m		27.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		639245727

						31		K		767132811		Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných,  -0,01800t		m2		243.253				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1902764202

						32		K		767392802		Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných,  -0,00700t		m2		614.953				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		761940160

						33		K		767920820		Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2,  -0,21000t		ks		1.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1332364004

						34		K		767920860		Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2,  -0,40000t		ks		1.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1006456123

						35		K		767996801		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t		kg		125.630				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00005		0.00628		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		292128715

						36		K		979011111		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím		t		24.800				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-352117090

						37		K		979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t		24.800				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1350177282

						38		K		979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t		99.200				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-399394072

						39		K		979082111		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t		24.800				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		374938359

						40		K		979082121		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m		t		99.200				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		660023448

						41		K		979089012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné		t		24.800				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		419553985

								D		99		Presun hmôt HSV								0.000												333.17416				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						42		K		998011001		Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m		t		371.018				0.000								znížená		0.89800		333.17416		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1730349451

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.000												1,612.88295				29.79248				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		711		Izolácie proti vode a vlhkosti								0.000												2.48687				0.06499				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						43		K		711111002		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche vodorovnej náterom asfaltovým lakom		m2		10.500				0.000								znížená		0.01608		0.16884		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1422902978

						44		M		246170001000		Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch		t		0.008				0.000								znížená		0.00000		0.00000		1.00000		0.00800		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1640740289

						45		K		711141559		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi pritavením na ploche vodorovnej NAIP		m2		10.500				0.000								znížená		0.21099		2.21540		0.00054		0.00567		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1159671310

						46		M		628310001000		Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL		m2		12.075				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00425		0.05132		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		661480245

						47		K		998711101		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m		t		0.065				0.000								znížená		1.57900		0.10264		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-322084363

								D		764		Konštrukcie klampiarske								0.000												323.20198				1.38320				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						48		K		764351407		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové štvorhranné r.š. 500 mm		m		31.340				0.000								znížená		1.06563		33.39684		0.00659		0.20653		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2122432302

						49		K		764352427		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm		m		103.402				0.000								znížená		0.89554		92.60063		0.00245		0.25333		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		455278234

						50		K		764454454		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 mm		m		46.200				0.000								znížená		0.66051		30.51556		0.00248		0.11458		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1447143644

						51		K		764393450		Ostatné strešné prvky z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, hrebeň strechy r.š. 660 mm		m		83.052				0.000								znížená		1.04132		86.48371		0.00555		0.46094		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-516651434

						52		K		764430430		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, muriva, nadmurovky a atiky, vrátane rohov r.š. 400 mm		m		93.470				0.000								znížená		0.69800		65.24206		0.00344		0.32154		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		521540902

						53		K		764410450		Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 330 mm		m		9.000				0.000								znížená		0.56398		5.07582		0.00292		0.02628		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-546418083

						54		K		998764101		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou do 6 m		t		2.207				0.000								znížená		4.48000		9.88736		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2076338517

								D		766		Konštrukcie stolárske   								0.000												0.00000				0.00349				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						55		K		766621400		Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)		súb 		13.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00021		0.00273		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-146314471

						56		M		05		PLASTOVÉ OKNO (1500x750) JEDNOKRÍDLOVÉ SO SKLOPNÝM KRÍDLOM, ZASKLENÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM; OCEĽOVÉ kovanie  KLASICKÉ; RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ		ks		3.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1138227968

						57		M		05.1		PLASTOVÉ OKNO (1500x3000) JEDNOKRÍDLOVÉ SO SKLOPNÝM KRÍDLOM, ZASKLENÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM; OCEĽOVÉ kovanie  KLASICKÉ; RAL podľa investora		ks		10.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-696625298

						58		K		766641161		Montáž dverí plastových, vchodových, obvodu dverí		m2		1.818				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00042		0.00076		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1324526024

						59		M		5534130302		Dvere vchodové  plastové jednokrídlové plné  900x2100 mm  + kovanie		ks		1.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2042990277

								D		767		Konštrukcie doplnkové kovové   								0.000												1,287.19410				28.07890				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						60		K		767411112		Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na oceľovú konštrukciu so skrytým zámkom, hrúbky nad 100 do 150 mm		m2		548.202				0.000								znížená		0.80100		439.10980		0.00022		0.12060		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-750629207

						61		M		553260000200		Panel sendvičový z minerálnej vlny strešný BTH-MW-R oceľový plášť š. 1000mm hr. panela 120 mm		m2		548.202				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.02240		12.27972		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-939469122

						62		K		767397102		Montáž strešných sendvičových panelov nad 80 do 120 mm		m2		1,040.908				0.000								znížená		0.65200		678.67202		0.00046		0.47882		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1339590108

						63		M		553260001800		Panel sendvičový PU-R strešný BTH-PU-R oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 120 mm		m2		1,040.908				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.01405		14.62476		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1091454812

						64		K		767920240		Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2		ks		1.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2138048064

						65		M		553410056200		Vráta garážové RES X vxš 2400x3000 mm vodorovne rebrované resp. kazetové		ks		1.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.07500		0.07500		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		167881317

						66		K		767920250		Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 8 do 10 m2		ks		4.000				0.000								znížená		3.54282		14.17128		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		137698155

						67		M		553410057000		Vráta garážové RES X vxš 2965x5000 mm vodorovne rebrované resp. kazetové		ks		4.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.12500		0.50000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1285601175

						68		K		998767101		Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		t		47.000				0.000								znížená		3.30300		155.24100		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-794551826

								D		783		Nátery   								0.000												0.00000				0.26190				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						69		K		783101811		Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oškrabaním		m2		689.200				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1076680006

						70		K		783101812		Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou		m2		689.200				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		179640969

						71		K		783122110		Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm		m2		689.200				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00023		0.15852		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1737796945

						72		K		783122710		Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm		m2		689.200				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00015		0.10338		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1593984333

								D		784		Maľby								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						73		K		784452273		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m		m2		85.621				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2091629062

								D		OST		Ostatné								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								0.000

						74		K		949941101		Výsuvná šplhacia plošina so zdvihom motorickým a s príslušenstvom s jedným podvozkom a s jedným stožiarom výšky do 80 m		deň		30.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		512		1955287699
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 


 
 Táto dokumentácia bola vypracovaná s náležitou starostlivosťou komplexne pre daný stupeň a účel na 
základe požiadaviek objednávateľa, príslušných právnych a technických predpisov, rozhodnutí, vyjadrení a 
stanovísk príslušných orgánov a organizácií (pokiaľ boli spracovateľovi PD doručené alebo predložené). 
 Projektová dokumentácia platí ako celok vo všetkých častiach PD (profesií) súčasne. Zhotoviteľ je pred 
realizáciou stavby povinný preštudovať kompletnú dokumentáciu vrátane jej predchádzajúcich stupňov (pre územné 
rozhodnutie – pokiaľ boli spracované). Zároveň je zhotoviteľ povinný v prípade nejasností alebo rozporov v PD, 
alebo medzi jednotlivými stupňami PD upozorniť na ne bezodkladne zodpovedného projektanta. 
 Pri realizácii stavby je zhotoviteľ povinný používať projektovú dokumentáciu v celom rozsahu, t.j. nielen 
tie jej časti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú práve realizovaných konštrukcií a prvkov. Ďalej je zhotoviteľ 
povinný koordinovať realizáciu jednotlivých častí stavby vrátane technického a technologického vybavenia tak, 
aby sa predišlo prípadným škodám vyplývajúcim z eventuálneho rozporu alebo nesúladu medzi jednotlivými časťami 
alebo stupňami PD. 
  


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 


Názov stavby   : Skladovacia hala – rozšírenie 


Miesto stavby   : Vozokany, č. parc.: 116/5, 118/3, 118/4 


Stupeň PD   : Projekt stavby pre stavebné konanie 


Investor – objednávateľ  : KANGO spol. s.r.o. 


Zodpovedný projektant  : Kováč Architects s.r.o., 


Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta, 


Autor:    : Ing.arch. Ing. Ján Kováč,  a.a.  


Vypracoval         : Ing.arch. Ing. Ján Kováč, a.a. 


     Ing. Tomás Zerényi 


Statika    : Ing. Zoltán Laczkó a.s.i. 


Elektroinštalácia  : Ing. Olivér Rajj a.s.i. 


Protipožiarna bezpečnosť : Miroslav Szabo, špecialista PO 


 


                                       


2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 


Plocha pozemku:      : 4047.53m2 


Celková zastavaná plocha existujúci sklad       : 558,40 m2 


Celková zastavaná plocha s rozšírením        : 906.22 m2 


Celková úžitková plocha existujúca    : 523.38 m2 


Celková úžitková plocha s rozšírením    : 870.58 m2 


Celkový obostavaný priestor existujúca    : 3266.21 m3 


Celkový obostavaný priestor s rozšírenie   : 5150.21 m3 


Počet podlaží       : 1 nadzemné 







3. VSTUPNÉ PODKLADY


Pri spracovávaní projektovej dokumentácie stavby boli použité nasledovné podklady: 


- katastrálna mapa


- zameranie polohy jestvujúcich inžinierskych sietí


- miestne obhliadky lokality a konzultácie s objednávateľom o požiadavkách na funkčné využitie, prevádzkové


a priestorové parametre stavby


- architektonická štúdia


4. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY


predpokladaný termín začatia stavby:  II. Q 2019


predpokladaný termín dokončenia stavby: IV. Q 2020
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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY


Predmetom tejto projektovej dokumentácie je rozšírenie a modernizácia existujúcej skladovacej haly KANGO 
s.r.o..


Existujúca skladová hala, ktorá bude rozšírená, sa nachádza v areáli firmy KANGO spol. s.r.o. , v k.ú. 
Vozokany, v zastavanej časti obce, na parc. č. 116/5  


Plánované rozšírenie existujúcej skladovacej haly bude realizované v areáli firmy KANGO spol s.r.o. , v k.ú. 
obce Vozokany, v zastavanej časti obce, na parc. č.:118/3, 118/4.  


    Súčasne existujúca hala slúži na skladovanie stavebného materiálu. Po modernizovaní a rozšírení 
skladová hala bude naďalej slúžiť na skladovanie stavebného materiálu a v existujúcej časti objektu bude 
vytvorená dielňa a sklad náradí. 


Stavebný pozemok sa nachádza na území s vybudovanou infraštruktúrou, na rovinatom teréne. 
Celkové urbanisticko-architektonické riešenie skladu rešpektuje okolitú zástavbu, urbanistické a funkčné 
nadväznosti lokality. 


2. UMIESTNENIE STAVBY, URBAN. A DOPRAVNÉ RIEŠENIE


Existujúca skladová hala sa nachádza v areáli firmy KANGO s.r.o na parc.č.116/5 v obci Vozokany. 
Navrhované rozšírenie existujúcej skladovej haly je situované v areály firmy KANGO s.r.o. na parcele č. 118/3 
a 118/4 v obce Vozokany. Vzhľadom na podmienky stavebného pozemku boli odstupové vzdialenosti od okolitých 
stavebných pozemkov zvolené čo najoptimálnejšie. Osadenie a základné priestorové parametre objektu ako aj 
orientácia vstupov skladu sú zdokumentované vo výkresovej časti tejto PD.  


Výškové osadenie existujúceho objektu – úroveň podlahy prízemia ±0,000 je stanovená v relatívnej výške 
+0,050 od výškovej úrovne existujúcej spevnenej plochy areálu. Úroveň podlahy rozšírenia bude totožné
s úrovňou podlahy existujúcej haly. (výškový systém relatívny)


Hmotovo - priestorové a architektonické riešenie rozšírenia skladu je navrhnuté tak, aby bol vhodne 
zakomponovaný do existujúceho prostredia s dôrazom na moderný architektonický výraz pri rešpektovaní 
urbanistických nadväzností danej lokality. Výšková úroveň  existujúcej haly v najvyššom bode strešnej 
konštrukcie od úrovne upraveného terénu pred objektom je cca 6,440 m, ktorá po modernizovaní zvýši na 6,557 
m. Výšková úroveň prístavby dosahuje v najvyššom bode strešnej konštrukcie cca 6,533 m od úrovne upraveného
terénu pred objektom.
Hlavný vstup a vjazd na pozemok sa nachádzajú na severozápadnej strane pozemku.


Areál firmy Kango s.r.o. je dopravne napojený na miestnu verejnú komunikáciu existujúcim vjazdom na 
pozemok šírky 8,000 m. 


3. HMOTOVO-PRIESTOROVÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE


Hmotovo–priestorové riešenie je navrhnuté tak, aby bol objekt vhodne zakomponovaný do prostredia 
v dotknutej lokalite a zároveň aby osobitým, originálnym architektonickým riešením spĺňal vysoké kvalitatívne 
požiadavky. Architektonická kompozícia je navrhnutá striedmo a racionálne, s ohľadom na funkčné využitie, 
prevádzkové a kvalitatívne požiadavky investora. 


Existujúca hala je prízemná stavba bez podpivničenia s väzníkovou strechou. V rámci modernizovaní 
základná konštrukcia nezmení. Prístavba skladu, rovnako ako existujúca časť objektu , bude riešená ako 
prízemná  stavba bez podpivničenia, s väzníkovou strechou (tvarové riešenie viď výkresy PD). 


Existujúca hala z dispozičného hľadiska je rozdelená na štyri skladové miestnosti. Časť skladu je zakrytá 
s trapézovým plechom a druhá časť je otvorená, zakrytá len prístreškom. 


Vstupy existujúcej haly sa nachádzajú na severozápadnej a severovýchodnej strane objektu. 







Po modernizovaní a rozšírení celá hala bude zakrytá sendvičovým panelom. V existujúcej časti 
a v prístavbe bude vytvorený sklad. V zadnej (severozápadnej) časti existujúcej haly bude vytvorená dielňa 
s dráhovým žeriavom a vedľa dielne bude vytvorená miestnosť pre skladovanie náradia. Dispozičné riešenie je 
zrejmé z pôdorysu 1NP. (výkres č. 8 a výkresy v časti PD statika).Dispozícia objektu je navrhnutá jednoducho a 
prehľadne s uplatnením požiadaviek optimálnej rozlohy, funkčnej a prevádzkovej čistoty a variabilnosti miestností. 


Vstupy sú navrhnuté na severozápadnej a severovýchodnej strane objektu. 


Z dispozičného hľadiska sa rozšírený objekt pozostáva z miestností: 


LEGENDA MIESTNOSTÍ NA 1.NP 


1.01 Skladovací priestor 
1.02 Skladovací priestor 
1.03 Skladovací priestor 
1.04 Sklad náradí 
1.05 Dielňa 
1.06 Skladovací priestor 


4. STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE


Základný konštrukčný systém pôvodného objektu pozostáva z oceľových stĺpov kruhového prierezu 
a z oceľových väzníkov. Časť objektu je opláštená trapézovým plechom. Po obvode objektu je vybetónovaný 
betónový parapet do výšky 0,55 m od podlahy. V rámci modernizácie budú pôvodná strešná krytina a obvodový 
plášť odstránené. Drevené časti strešnej konštrukcie budú vymenené na oceľové. Existujúca hala bude opláštená 
sendvičovými panelmi BALEXMETAL, alt. KINGSPAN  hr. 120mm. Strešná krytina bude buď zo sendvičových panelov. 


Základná konštrukcia prístavby bude oceľová stĺpová konštrukcia z profilov IPE 160. Strešná konštrukcia 
bude oceľová väzníková. Na obvode objektu bude vybetónovaný parapet do výšky 0,55 m so šírkou 0,20 m. 
Prístavba bude opláštená sendvičovými panelmi BALEXMETAL, alt. KINGSPAN hr. 120mm. Strešná krytina bude buď 
zo sendvičových panelov.  
V rámci ďalších stupňov projektovej dokumentácie budú podrobne riešené príslušné zámočnícke, klampiarske, 
kamenárske výrobky a pod. 


5. TECHNICKÉ ZARIADENIA


Na riešenom území sa nachádza infraštruktúra s možnosťou napojenia. Areál firmy KANGO s.r.o. je napojený 
na verejné inžinierske siete elektrickej energie, vodovody a kanalizácie. 


ZDRAVOTECHNIKA 


Objekt nebude vybavený zdravotechnickým zariadeniami. 


VYKUROVANIE 


Objekt nebude vykurovaný. 


ELEKTROINŠTALÁCIA 


Existujúci objekt je napojený na rozvod elektrickej energie areálu. V rámci  modernizácie a prístavby budú 
vybudované nové vnútorné rozvody elektrickej energie  aj v existujúcej časti haly, aj v prístavbe.  







6. VPLYV STAVBY NA ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Likvidácia odpadov
Navrhovaný objekt nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolie stavby a na životné prostredie. 


Výstavbou objektu, úpravou priestranstiev sa dosiahne vyššia estetická úroveň a kvalita životného prostredia.  
Objekt vzhľadom na svoj charakter neprodukuje odpady s osobitnými nárokmi na likvidáciu. Odvoz 


komunálneho odpadu bude riešený v rámci obecnej likvidácie odpadu. Stavba pri dodržaní projektovaných 
parametrov nemá negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia. Výstavba objektu a jeho prevádzka nebudú 
mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie, nakoľko nedôjde k manipulácii s nebezpečnými látkami. 


Kategorizácia odpadov  vznikajúcich stavbou a užívaním objektu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 z.z., 
ktorý ustanovuje katalóg odpadov o znení neskorších noviel: 


a/ po dobu výstavby:


číslo druh odpadu množstvo mj. Kategória 


15 01 01 obaly z papiera a lepenky  O 
Kartónové a papierové obaly   0.3  t 


15 01 02 obaly z plastov   O 
Ovinovacie fólie, plastové obaly   0.3  t 


17 01 01 betón   O 
Vybúrané komunikácie  1.5  t 


17 01 02 tehly   O 
Odpad z prírezov tehloblokov   1.0  t 


17 02 01 drevo   O 
Odrezky z drevených atyp. debnení, obaly  0.8  t 
Výrub stromov a kríkov   0.3  t 


17 04 05 železo, oceľ  O 
Odrezky zámoč. a klampiarskych výrobkov   0.8  t 


17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05  O 
vykopaná zemina základov a inž. Sietí   10.0  m3 


17 09 04 zmiešané odpady stavieb a demolácií iné  O 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Odpad zo stavebnej činnosti, (čistenie stavby)  3.5  t 


b/ počas prevádzky:


200301 Zmesový komunálny odpad,  O 
predpokladané množstvo cca 8 m3 /rok 


Odpady budú zneškodňované na skládke príslušnej triedy v zmysle platnej legislatívy. Generálny dodávateľ 
stavebných prác bude postupovať rovnako aj pri likvidácii stavebného odpadu . 


7. DOTKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA, ALEBO OCHRANNÉ ÚZEMIA


Danej lokality sa nedotýkajú ochranné pásma alebo ochranné územia, ktoré by boli v kolízii s navrhovanou 
stavbou. 







8. TERÉNNE A SADOVNÍCKE ÚPRAVY


Súčasťou komplexného riešenia exteriéru objektu sú aj úpravy spevnených plôch, terénne a sadovnícke 
úpravy. 


Úpravy povrchov na spevnených plochách budú pozostávať zo zámkovej dlažby vyššej kvalitatívnej triedy. 
Riešenie spevnených plôch podrobnejšie viď. grafickú časť – koordinačná situácia. 


9. ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY


Pre účely staveniska sa bude využívať predovšetkým vlastný pozemok. Stavenisko bude ohradené a 
sprístupnené zo spevnenej obecnej komunikácie. Za usporiadanie staveniska, organizáciu výstavby a dodržanie 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby zodpovedá jej vybraný zmluvný zhotoviteľ. 
Vybraný zmluvný dodávateľ zabezpečí zjednodušenú dokumentáciu “ Plán organizácie výstavby “, ktorý predloží 
na odsúhlasenie objednávateľovi a GPP. 
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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY


Plocha pozemku: : 4047.53m2 


Celková zastavaná plocha existujúci sklad : 558,40 m2


Celková zastavaná plocha s rozšírením : 906.22 m2


Celková úžitková plocha existujúca  : 523.38 m2


Celková úžitková plocha s rozšírením : 870.58 m20 


Celkový obostavaný priestor existujúca : 3266.21 m3


Celkový obostavaný priestor s rozšírenie : 5150.21 m3 


Počet podlaží : 1 nadzemné 


2.STAVEBNO TECHNICKÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE


Výkopy


Pred začatím výkopových prác je potrebné odstrániť pôvodnú spevnenú plochu (zámkovú dlažbu) 
v miestach, kde budú vybudované nové základy. Zemné práce spočívajú v príprave a výkopoch jám pre základové 
konštrukcie v hĺbke –1,100 m od úrovne +0,000. 


Základové konštrukcie  


Základové konštrukcie objektu tvoria základové pätky z betónu s doplnkovou výstužou so základovou 
škárou siahajúcou do úrovne -1,000 m podľa projektovej dokumentácie. Základy budú z armovaného betónu C16/20 
s doplnkovou výstužou (pozri časť PD statika). Pod betónovými parapetmi budú vyhotovené základové pásy so 
základovou škárou siahajúcou d úrovne – 0,800 m podľa projektovej dokumentácie. Všetky parametre 
navrhovaných základov sú zrejmé z výkresu základov (čast PD statika). Pod základovými konštrukciami aj 
podkladovým betónom sa zhotoví podkladové lôžko hrúbky 100 mm zo zhutneného štrkopiesku. 


Zvislé nosné konštrukcie


Základný konštrukčný systém pôvodného objektu pozostáva z oceľových stĺpov kruhového prierezu. Na 
obvode objektu je vybetónovaný betónový parapet do výšky 0,55 m od podlahy.  


Základná nosná konštrukcia prístavby bude oceľová stĺpová konštrukcia z profilov IPE 160. 


Vodorovné nosné konštrukcie


Strešná konštrukcia existujúcej haly je z oceľových priehradových väzníkov v osových vzdialenostiach 
max 4,046 m. V rámci modernizácie pôvodné drevené väznice, ktoré sú namontované kolmo na os oceľových 
väzníkov budú vymenené na oceľové väznice z profilu I 140.  
Strešná konštrukcia prístavby bude pozostávať za oceľových väzníkov z profilu I 140. Kolmo na os oceľových 
väzníkov budú namontované oceľové väznice z profilu I 140. 


Zastrešenie


Zastrešenie existujúceho objektu tvorí väzníková sedlová strecha. Plocha pôvodnej strechy bola 650,88 m2 
a bola zakrytá trapézovým plechom. V rámci modernizácií pôvodná krytina vymení na sendvičový panel 
BALEXMETAL, alt. KINGSPAN hr.120mm. Konštrukcia pôvodnej strechy je vyspádovaná  v 19,4° spáde zo stredu 
strechy  smerom k bočným stranám do dažďových žlabov. 







Zastrešenie prístavby tvorí väzníková sedlová strecha. Strecha prístavby bude zakrytá sendvičovým 
panelom BALEXMETAL, alt. KINGSPAN hr.120mm. Plocha strechy prístavby predstavuje 390,03 m2. Konštrukcia 
strechy rozšírenia bude vyspádovaná v 19,0° spáde zo stredu strechy smerom k bočným stranám do dažďových 
žlabov, ktoré odvádzajú dažďovú vodu zo strechy na okolitý nespevnený terén.  


Izolácie proti zemnej vlhkosti 


Hydroizoláciu previesť z izolačnej fólie Fatrafol 804 (PVC-P), chránenou geotextíliou Tatratex > 300g/m2. 
Izolácia sa musí vyviesť na steny 300 mm nad upravený terén. 


Povrchové úpravy


Celý objekt bude opláštený sendvičovými panelmi BALEXMETAL, alt. KINGSPAN hr. 120 mm. 


Podlahy 


Typy podláh budú vyšpecifikované vo výpise podlahy v textovej časti dokumentácie pre realizáciu stavby. 


Vonkajšie výplne otvorov
Vonkajšie výplne okenných a dverných otvorov sa prevedú ako plastové, zasklené izolačným dvojsklom 


s tepelnoizolačnými vlastnosťami k=1,7 KW-1m2. Brány sú navrhnuté ako priemyselné sekciové brány. Priestor 
medzi rámom a ostením okien a vonk. dverí vyplniť Pur penou. Súčasťou dodávky okien je vonkajší parapet 
z pozinkovaného plechu opatrený protikoróznym náterom. 


Vnútorné výplne otvorov
Vnútorné výplne otvorov tvoria drevené otváravé dvere osadené do oceľovej zárubne. Dvere sú 


navrhnuté v bezprahovej úprave. Kovanie: prírodný kov – striebrosivá matná povrchová úprava, resp. podľa 
výberu a požiadaviek stavebníka a po dohode s autorom a GP-architektom. 


Klampiarske výrobky


Podrobnosti a výpisy klampiarskych výrobkov budú spracované v realizačnom stupni PD. 


Zámočnícke výrobky  


Podrobnosti a výpisy zámočníckych výrobkov budú spracované v realizačnom stupni PD 


Ostatné skutočnosti


  Výrobky zabudované do stavby musia byť v zmysle zákona o stavebných výrobkoch č. 10/1998 Z.z. 
preukázané technickým osvedčením alebo preukázaním zhody. Všetky práce, technologické postupy a konštrukcie 
musia byť vykonané alebo zhotovené podľa platných STN, ďalej je zhotoviteľ stavby povinný rešpektovať STN 
730424 o prípustných rozmerových odchýlkach od projektovaného stavu. Všetky odchýlky zistené počas realizácie 
stavby od projektom predpokladaného stavu je nutné oznámiť projektantovi. Tento zápisom do stavebného 
denníka potvrdí alebo upraví  projektované riešenie príslušnej konštrukcie alebo zariadenia. 


Všetky dielenské dokumentácie spracovávané jednotlivými subdodávateľmi konštrukcií a zariadení je 
nutné pred započatím výroby odsúhlasiť písomne s generálnym projektantom .


Bezpečnosť a ochrana zdravia


    Počas realizácie stavby je nutné dodržať predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných  prácach podľa vyh. č. 124/2006, 309/2007, 140/2008, 470/2011 zb.   


Upozornenie 







 


 


 


 
 Táto dokumentácia je v časti architektonického riešenia architektonickým dielom a je chránená 
autorským zákonom. Každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora. Autor má vyhradené právo 
na autorskú korekciu diela  – dozor nad zhotovovaním stavby.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





